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Suape prevê aportes de R$ 2,9 bi em três terminais
Po r to
Beatriz Cutait
De São Paulo

O Porto de Suape, localizado
em Pernambuco, está aguardan-
do as definições referentes ao
marco regulatório do setor por-
tuário, instituído por meio da Me-
dida Provisória N 595, para contar
com três novos terminais no com-
plexo, que somam juntos cerca
R$ 2,9 bilhões em investimentos.

Neste momento, está em cons-
trução apenas um terminal de açú-

car arrendado pela Agrovia, com
investimento inteiramente priva-
do no valor de R$ 120 milhões.

As atenções estão voltadas a
um segundo terminal de contêi-
ner, com investimentos privados
estimados em R$ 697 milhões,
dirigidos à infraestrutura, ao cais
e a equipamentos. O empreendi-
mento também deverá contar
com R$ 133 milhões de aportes
públicos voltados à dragagem.

Além disso, de olho principal-
mente na demanda da Refinaria
Abreu e Lima, o porto prepara
um terminal de minério, com in-

vestimentos privados estimados
em R$ 869 milhões, destinados à
infraestrutura e a equipamentos,
e outros R$ 377 milhões de apor-
tes públicos em dragagem.

Por fim, ainda haverá no local
um terminal de grãos para aten-
der a região do Mapitoba (MA, PI,
TO e BA), com investimentos pri-
vados de R$ 850 milhões.

Segundo o vice-presidente do
Complexo de Suape, Caio Caval-
canti Ramos, não há prazo para a li-
citação dos novos terminais, já que,
pela MP 595, as licitações serão cen-
tralizadas na Agência Nacional de

Transportes Aquaviários (Antaq).
O governador de Pernambuco,

Eduardo Campos (PPS), tem se
posicionado contra a mudança,
criticando a perda da autonomia
dos Estados na gestão dos portos.
Ele pede a exclusão do Complexo
Industrial Portuário de Suape
das normas previstas na medida.

Ramos endossou a crítica e disse
que se os investimentos não forem
feitos em Suape, o Estado perderá
empresas. O porto movimentou,
em 2012, 12 milhões de toneladas
de carga e pretende alcançar 90
milhões de toneladas, em 2030.

Lo g í st i c a Previsão inicial era fazer oferta pública em 2014, mas companhia vai antecipar para o segundo semestre

Ouro Verde avalia abrir capital este ano
Marli Lima
De São Paulo

A direção da Ouro Verde, em-
presa de locação e terceirização
de frotas, estuda antecipar o lan-
çamento de ações no mercado.
Em vez de 2014, como vinha
sendo divulgado, agora a com-
panhia trabalha com a possibili-
dade de fazer a oferta pública
inicial no segundo semestre de
2013. O montante previsto para
a captação permanece o mesmo,
R$ 1 bilhão, e o que falta definir
é quanto será a parcela destina-
da ao caixa da empresa e o valor
da oferta secundária.

A intenção de ir ao mercado
não é nova na empresa. Ela está
sendo preparada para isso desde
2008, quando o executivo Karlis
Kruklis, ex-vice-presidente de fi-
nanças da G V T, assumiu o co-
mando, a convite do fundador,
Celso Frare. Mas o cenário não es-
teve bom para estreias na bolsa
em 2012. “Sempre há a equação
empresa e mercado e o ideal é
que os dois estejam em bom mo-
m e n t o”, comenta o executivo. Se-
gundo ele, o IPO da empresa de
tecnologia Linx, em fevereiro,
mostrou que “o mercado está
aberto para bons cases”.

Kruklis cita o fato de que a Ou-

ro Verde cresceu cerca de 30% ao
ano nos últimos cinco exercícios.
Em 2012, teve receita líquida de
R$ 510 milhões, 32% maior que
em 2011, e registrou lucro de
R$ 24,8 milhões, menor que os
R$ 86,7 milhões do ano anterior,
que incluiu expectativa de renta-
bilidade futura de R$ 61 milhões
no investimento da Ritmo Logís-
tica, criada em sociedade com a
América Latina Logística (ALL)
para atuar na área rodoviária.

O executivo está fazendo reu-
nião com bancos que querem
atuar no processo de IPO. Se, no
segundo semestre, o cenário não
for favorável para o lançamento

de ações, uma das opções em
análise é o lançamento de de-
bêntures a mercado, no valor de
cerca de R$ 200 milhões.

Os recursos da captação terão
diversos destinos. Além do pa-
gamento de dívidas de investi-
mentos feitos nos últimos anos
para ampliar a frota de veículos
e equipamentos leves e pesados,
Kruklis adianta que um dos ob-
jetivos é fazer aquisição de em-
presas de locação e também usar
o dinheiro como capital de giro
e para a compra de veículos à
vista quando for vantajoso.

Embora não exista uma classi-
ficação oficial, a Ouro Verde,

fundada há 40 anos, se apresen-
ta como a maior locadora de
equipamentos pesados do país.
Sua frota conta com 4.881 equi-
pamentos pesados e 15.835 veí-
culos leves, voltados apenas para
pessoa jurídica e contratos de
longo prazo. Seus investimentos
somaram R$ 453 milhões em
2012 e mais R$ 500 milhões es-
tão previstos para 2013.

Antes de apresentar-se ao
mercado, o grupo vai separar as
operações que são de outras
áreas, como a Martini Meat, con-
trolada da Ouro Verde que atua
no ramo de armazéns e tem re-
ceita anual de R$ 60 milhões, e a

Ritmo Logística, da qual tem
35% das ações. Frare também é
dono de oito fazendas que so-
mam 13,5 mil hectares no Para-
ná e no Mato Grosso.

Recentemente a Ouro Verde
criou uma nova diretoria para a
área de pesados, focada nos seg-
mentos de mineração, portuário,
florestal e de construção civil pe-
sada. Ela está sendo comandada
por Marcio Viana, ex-gerente de
vendas da Va l e . As outras duas di-
retorias estão focadas nos seg-
mentos sucro-alcooleiro e veícu-
los leves. As duas diretorias da
área de pesados respondem por
dois terços das receitas.

Venda da CBO deve
render US$ 1 bilhão
ao grupo Fischer
G e st ã o
Francisco Góes
Do Rio

O grupo Fischer vai vender a
área de navegação e de constru-
ção naval. Os herdeiros do grupo
tomaram a decisão de se desfazer
dos ativos reunidos na Compa-
nhia Brasileira de Offshore
(CBO), incluindo a empresa de
navegação homônima, o Estalei -
ro Aliança e uma fábrica que pro-
duz módulos para embarcações,
a Aliança Offshore. A divisão de
construção naval e de navegação
do Fischer está avaliada em US$ 1
bilhão. Há cerca de dez empresas
interessadas no negócio, entre
investidores e empresas nacio-
nais e estrangeiras do setor.

A expectativa é de que o negó-
cio possa ser fechado até maio.
No mercado, a aposta é de que o
BTG Pactual é um dos favoritos à
compra da CBO. O BTG é sócio da
B r av a n t e , empresa de navegação
também ligada à indústria de pe-
tróleo. Procurado, o BTG disse
que não comenta rumores. O Fis-
cher também não fala sobre o as-
sunto. O grupo contratou o Itaú
BBA para encontrar comprado-
res para a CBO. Uma das razões
para a venda da empresa está na
estrutura do Fischer, de controle
familiar. Não haveria interesse
dos herdeiros em assumir a linha
de frente da companhia.

A principal área de negócios
do grupo é a produção de suco de
laranja por meio da C i t r o s u c o,
que se fundiu com a Citrovita, da
Vo t o r a n t i m . O Fischer é também
o maior produtor de maçãs do
Brasil. O grupo chegou a deter a
maior empresa de navegação do
país, a Aliança Navegação, vendi-
da em 1998 à Hamburg Süd.

Também estaria pesando na
decisão de venda da CBO a difi-
culdade pelas quais passam as
empresas ligadas ao apoio marí-
timo. As companhias estão preo-
cupadas com a falta de contrata-
ções de novos barcos de apoio de
bandeira brasileira, apesar de o

mercado estar aquecido e de ha-
ver demanda por embarcações
offshore. A demanda tem sido
atendida, sobretudo, pelo alu-
guel de navios estrangeiros.

O Sindicato Nacional da In-
dústria da Construção e Repara-
ção Naval e Offshore (Sinaval)
afirmou que os estaleiros espe-
cializados em navios de apoio fo-
ram implantados considerando
o cenário de demanda anuncia-
do pela Pe t r o b r a s . “A não concre-
tização dos contratos gera ociosi-
dade nos estaleiros e corte no
contingente de trabalhadores”,
disse o Sinaval. Em dezembro, a
frota de apoio marítimo no Brasil
totalizava 435 embarcações, sen-
do 202 de bandeira brasileira e
233 de bandeira estrangeira.

O Sinaval afirmou ainda que,
desde 2009, havia uma previsão
que fossem construídos no país
146 navios de apoio dos quais fo-
ram contratados apenas 56. As
empresas de navegação dizem
que a última licitação da Petro-
bras para afretar navios de apoio
ocorreu em 2011, mas até hoje os
contratos não foram efetuados. A
Petrobras disse que o projeto con-
tinua sendo implantado como
planejado. A empresa disse que
foram realizadas três rodadas de
contratações e uma quarta, para
23 barcos, está em andamento.

Alguns estaleiros têm em car-
teira projetos que garantem ocu-
pação até 2015 ou 2016, mas co-
meça a haver no setor preocupa-
ção de que, se não houver enco-
mendas nos próximos meses, po-
dem ocorrer demissões. Apesar
do cenário momentâneo desfa-
vorável, fontes apostam que o
crescimento da produção de pe-
tróleo, com o pré-sal, faz com que
a CBO seja atrativa. A empresa
tem frota de 19 navios de apoio
em contratos de aluguel de lon-
go prazo com Petrobras e Statoil
e está construindo dois navios no
Estaleiro Aliança, do grupo, em
Niterói. A fábrica de produção de
módulos de São Gonçalo (RJ)
opera a plena capacidade, pres-
tando serviços para terceiros.

Automação Divisão Power Conversion cresce puxada por Brasil e região

Pré-sal gera contratos de
US$ 600 milhões para GE

SILVIA COSTANTI / VALOR

Oliveira, presidente da GE Power Conversion para América Latina: “Nós estamos eletrificando o pré-sal”

Ana Fernandes
De São Paulo

Uma unidade de negócios ainda
nova da GE, a Power Conversion,
que reúne soluções de energia e
automação, cresce a passos largos,
puxada principalmente por Brasil
e América Latina. Hoje, a multina-
cional americana anuncia contra-
tos que ultrapassam US$ 600 mi-
lhões para fornecer pacotes de ele-
trificação a 22 dos 29 navios sonda
encomendados pela Sete Brasil pa -
ra atender à exploração no pré-sal.

“Nós estamos eletrificando o
pré-sal”, disse o presidente da GE
Power Conversion para América
Latina, Wendell Oliveira. Os navios
serão construídos até 2020 pelos
estaleiros Atlântico Sul (EAS), em
Ipojuca (PE); Rio Grande (RS), da
Ecovix-Engevix; Enseada do Para-
guaçu (EEP), em Maragojipe (BA);
e Brasfels, em Angra dos Reis (RJ),
da Keppel Offshore & Marine.

A única concorrente que tam-
bém atende as encomendas da Se-
te Brasil é a suíça A B B, que vai fatu-
rar US$ 160 milhões para equipar
os outros sete navios, construídos
pelo estaleiro Jurong Aracruz (ES).
A ABB tem parceria de longa data
com a companhia de Cingapura
controladora do estaleiro.

Oliveira atribuiu a vantagem da
companhia, especialmente, ao fa-
to de ter investido no momento
certo e largado na frente em ter-
mos de produção e engenharia lo-
cal. Em 2011, a GE adquiriu global-
mente a francesa Converteam, es-
pecializada em conversão de ener-
gia, por US$ 3,2 bilhões. Unida ao
portfólio de motores e geradores
elétricos da GE, a divisão foi rebati-
zada de Power Conversion. No Bra-
sil, a unidade nasceu com a fábrica
que era da Converteam, em Betim
(MG), de painéis de controle, acio-
namentos, inversores, entre outros
equipamentos, e somou-se à Gevi-
sa, de motores elétricos da GE, em
Campinas (SP). “Conseguimos reu-
nir um portfólio muito mais com-
pleto que nossos concorrentes.”

Em sua avaliação, a empresa
não terá muita dificuldade nos

próximos anos para se manter na
liderança nas áreas ligadas a pe-
tróleo. Os sistemas de energia e
automação dos navios sonda con-
tratados, por exemplo, superarão
as exigências de nacionalização,
que começam em 40% e passam
de 60% nas últimas unidades.

Questionado se há alguma
preocupação quanto a possíveis
mudanças na estratégia de na-
cionalização do governo, Olivei-
ra disse que não. “Tenho confian-
ça para dizer que nós temos com-
petitividade mundial, estamos
confortáveis pra vender daqui
para Cingapura, se for o caso.”

Além disso, a Power Conversion
prevê crescer em outros setores. A
empresa atende o setor industrial,
mineradoras e geradoras de ener-
gia renovável. Nessas áreas, a con-
corrência é maior, com atuação de
companhias como ABB, Siemens e

Schneider Electric. A estratégia vai
ser mostrar a capacidade de execu-
ção com os contratos do pré-sal
para conquistar mais clientes das
outras áreas, disse Oliveira.

Para conseguir suprir a deman-
da e ganhar mercado, a GE Power
Conversion está investindo em sua
capacidade produtiva. Desde que
adquiriu a unidade mineira da
Converteam, a capacidade da fá-
brica foi multiplicada por cinco e o
número de funcionários passou de
200 para 350. E, segundo Oliveira,
ainda assim, Betim já está próxima
de seu limite de produção.

Até o meio deste ano, a GE pre-
tende anunciar um grande apor-
te para abrir uma nova unidade
na mesma região, com três vezes
a capacidade atual. Até o fim do
ano, mais 200 pessoas devem ser
contratadas, estima o executivo.
A unidade de motores Gevisa já

contava com 1,2 mil funcioná-
rios e pode precisar de alguma
expansão também, afirmou.

A GE não divulga o fatura-
mento de cada empresa ou a re-
ceita das divisões de negócios
por região. Oliveira afirmou que
a Power Conversion foi a unida-
de que mais cresceu dentro da
companhia no ano passado, for-
temente impulsionada pelos pe-
didos do pré-sal no Brasil.

A divisão na qual a unidade es-
tá inserida ainda tem pouca re-
presentatividade global nas ati-
vidades da multinacional ameri-
cana, mas vem ganhando partici-
pação. No ano passado a receita
da divisão de gestão de energia
globalmente avançou 15%, para
US$ 7,4 bilhões, enquanto a re-
ceita industrial total do grupo
cresceu à metade desse ritmo, 8%,
para US$ 102,8 bilhões.

PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 13.03.2013

Data, Hora e Local: 13 de março de 2013, às 10:30 horas, na sede fiscal da Paranapanema S.A.
(“Companhia”), situada na Rua Felipe Camarão nº 500, Utinga, Santo André (SP), CEP 09220-
580. Presença: Os Membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Valmir Marques
Camilo, Antonio Gonçalves de Oliveira, Joaquim Ferreira Amaro, Maurício França Rubem e Nélio
Henriques Lima. Ausência justificada do Conselheiro Sr. José Ferraz Ferreira Filho e do Sr. Claudio
Salgueiro Garcia Munhoz, representado pelo Dr. Valmir Marques Camilo. Presidiu os trabalhos o
Conselheiro Valmir Marques Camilo, o qual convidou a Dra. Elisabeth Baptista Bettini, para secreta-
riar os trabalhos. Ordem do Dia: Nomeação de membros Suplentes do Conselho de Administração.
Deliberação: Foram nomeados pelo Conselho para serem membros Suplentes do Conselho de
Administração, conforme preceitua o Artigo 12, Parágrafo Décimo, do Estatuto Social da Compa-
nhia, em virtude de vacância de cargos de Conselheiros Suplentes, os Srs. Paulo Amador Thomaz
Alves da Cunha Bueno, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
18.784.254-1 SSP/SP e do CPF/MF nº 251.667.598-42, residente e domiciliado na Rua Horácio
Lafer, nº 123, apto 23, Itaim Bibi, São Paulo (SP), como suplente do membro efetivo Sr. José Ferraz
Ferreira Filho, e Roberto Cardoso Machado, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade RG nº 41244 SSP/MT e do CPF/MF nº 209.369.151/53, residente e domiciliado na SQN,
313, Bloco H, apto. 405, Asa Norte, Brasília (DF), como suplente do membro efetivo Sr. Valmir Mar-
ques Camilo. Ambos os nomeados assumem a função até ocasião da Assembleia Geral Ordinária
que examinará as contas do exercício social de 2013, devendo tal nomeação, para os fins do inciso
III do art. 132 da Lei nº 6404/76, ser ratificada na Assembleia Geral Ordinária de 05 de abril de 2013.
Ambos conselheiros suplentes ora nomeados tomarão posse mediante a assinatura de competente
Termo de Posse e, a teor do que dispõe a Lei nº 8.934/94, não estão incursos em nenhum dos cri-
mes listados no §1º do art. 147 da Lei nº 6404/76, que os impeçam de exercerem atividade mercantil
e cargos de administração. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião,
com a lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
Santo André(SP), 13/03/2013. Ass.) Valmir Marques Camilo - Presidente; Antonio Gonçalves de Oli-
veira; Claudio Salgueiro Garcia Munhoz; Joaquim Ferreira Amaro; Mauricio França Rubem e Nélio
Henriques Lima. Esta é cópia fiel, extraída da Ata lavrada no livro próprio. Elisabeth Baptista Bettini
- Secretária. JUCEB nº 97271310 em 20/03/2013. Hélio Portela Ramos - Secr.-Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2013, Empresas, p. B11.




